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1 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/09 и 10/2015) и члана 10. Одлуке о 
усаглашавању организације рада Завичајног 
музеја у Књажевцу са постојећим прописима („Сл. 
лист општина“, број 14/97, 3/98, 4/05 и „Сл. лист 
општине Књажевац“, број 5/09, 7/2010 и 5/2014), 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 18.01.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Завичајног музеја Књажевац за 2016. годину,  број 
631-384/15 од 18.12.2015. године, који је усвојио 
Управни одбор Одлуком број 631-385/15 од 
18.12.2015. године. 
 

II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 

III 
 

Решење доставити:  Завичајном музеју 

Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности, Одељењу за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и 
архиви општине Књажевац. 
 

Број: 022 - 101/2015-01                                                                                    

18.01.2016. године                                                                                           

К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 

2 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/09 и 10/2015) и члана 10. Одлуке о 
усаглашавању организације рада Дома културе у 
Књажевцу са постојећим прописима („Сл. лист 
општина“, број 14/97,  10/99,  15/2001, 8/05 и „Сл. 
лист општине Књажевац“, број 5/09 и 7/2010), 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 18.01.2016. године, донела је 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Дома културе „Књажевац“, са финансијским 
планом за 2016. годину,  број 276/2 од 14.12.2015. 
године, који је усвојен  Одлуком Управног одбора  
број 276/1 од 14.12.2015. године. 
 

II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 

III 
 

Решење доставити:  Дому културе 

„Књажевац“, Књажевац, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности, Одељењу за буџет, 
финансије и утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода и архиви општине Књажевац. 
 

Број: 022 - 92/2015-01                                                                                    

18.01.2016. године                                                                                         

К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 
3 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/09 и 10/2015) и члана 9. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације општине Књажевац („Сл. 
лист општина“, број 14/02, 5/03, 12/05 и „Сл. лист 
општине Књажевац“, број 5/09 и 5/2014), 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 18.01.2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на План и Програм 

рада Туристичке организације општине Књажевац 
за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор 
Туристичке организације Одлуком број 157-1/2015 
од 14.12.2015. године.  
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II 

 
 Решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 

III 

 
 Решење доставити: Туристичкој 

организацији општине Књажевац, Одељењу за 
привреду и друштвене делатности, Одељењу за 
буџет, финансије и утврђивање и наплату 
локалних јавних прихода и архиви општине 
Књажевац.  
 
Број: 023 -  80/2015-01                                                                                
18.01.2016. године                                                                                      
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 
4 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/09 и 10/2015) и члана 13. Одлуке о промени 
оснивачког акта Народне библиотеке „Његош“ у 
Књажевцу ради усклађивања са законским 
прописима („Сл. лист општине Књажевац, број 
22/2014), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 18.01.2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу са 
финансијским планом за 2016. годину, број 83/1 од 
18.12.2015. године, који је усвојио Управни одбор 
на седници одржаној 18.12.2015. године, Одлуком 
број 83/2.  
 

II 

 
 Решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 

III 

 
 Решење доставити: Народној 

библиотеци „Његош“ у Књажевцу, Одељењу за 
привреду и друштвене делатности, Одељењу за 
буџет, финансије и утврђивање и наплату 
локалних јавних прихода и архиви општине 
Књажевац.  
 
 
 
Број: 022 - 99/2015- 01                                                                              
18.01.2016. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 
5 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/09 и 10/2015) и члана 9. Одлуке о оснивању 
Регионалног центра за стручно усавршавање 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
19/12), Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 18.01.2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Регионалног центра за стручно усавршавање 
Књажевац за 2016. годину, број 48/2015, од 
17.12.2015. године, који је усвојио Управни одбор 
Регионалног центра за стручно усавршавање 
Књажевац, Одлуком број 50/2015 од 17.12.2015. 
године.  
 

II 

 
 Решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у «Службеном листу општине 
Књажевац».  
 

III 

 
 Решење доставити: Регионалном центру 

за стручно усавршавање Књажевац, Одељењу за 
привреду и друштвене делатности, Одељењу за 
буџет, финансије и утврђивање и наплату 
локалних јавних прихода и a/a.  
 
Број: 022 - 100/2015-01                                                                                  
18.01.2016. године                                                                                         
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 
6 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/09 и 10/2015) и члана 14. Одлуке о промени 
оснивачког акта Центра за социјални рад „Др 
Михајло Ступар“ у Књажевцу ради усклађивања са 
законским прописима („Сл. лист општина“, број 
11/2014), Скупштина општине Књажевац на 
седници одржаној 18.01.2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
  
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“ у 
Књажевцу за 2015. годину, са финансијским 
планом за део који се финансира из буџета 
општине Књажевац, који је донет Одлуком 
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Управног одбора број 3 55100-5 -8/2015-2 на 
седници одржаној 17.12.2015. године.  
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 

III 

 
 Решење доставити: Центру за социјални 

рад „Др Михајло Ступар“ у Књажевцу, Одељењу за 
привреду и друштвене делатности, Одељењу за 
буџет, финансије и утврђивање и наплату 
локалних јавних прихода и архиви општине 
Књажевац.  
 
Број: 022 - 97/2015-01                                                                                   
18.01.2016. године                                                                                        
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 
7 

На основу члана 6. Закона о начину 
одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015), 
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007 и 
83/2014- др. закон), члана 30. став 1. тачка 8. 
Статута општине Књажевац (''Сл. лист општине 
Књажевац'', бр. 4/2009 и 10/2015), а у вези са 
тачком 7. и 8. Одлуке о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему 
државних органа, систему јавних служби, систему 
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне 
самоуправе за 2015. годину (''Сл. гласник РС'', бр. 
101/15), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 18.01.2016. године донела 
је 
 

О Д Л У К У 
о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему локалне 
самоуправе општине Књажевац за 2015. годину 
 

Члан 1. 
 

          Овом Одлуком одређује се максималан број 
запослених на неодређено време за сваки 
организациони облик у систему локалне 
самоуправе општине Књажевац за календарску 
2015. годину и рок за поступање организационих 
облика по овој Одлуци. 
 

Члан 2. 
 

          Максималан број запослених на неодређено 
време за сваки организациони облик у систему 
локалне самоуправе општине Књажевац за 
календарску 2015. годину је: 
 

1. Општинска управа 

Књажевац.................................................. 81 

2. Правобранилаштво општине Књажевац 

...................................................................1 

3. ЈКП ''Стандард'' 

Књажевац................................................140 

4. ЈКП ''Топлана'' 

Књажевац................................................ 11 

5. ЈП ''Дирекција за изградњу, урбанизам и 

развој општине Књажевац''................... 23 

6. ЈП ''Спортско туристички ресурси 

Књажевац'''............................................... 20  

7. Агенција за развој општине Књажевац 

................................................................... 6 

8. Предшколска установа ''Бајка'' Књажевац 

............................................................... 78 

9. Дом културе Књажевац 

................................................................ 12 

10. Завичајни музеј Књажевац 

................................................................. 12 

11. Народна библиотека ''Његош'' Књажевац 

................................................................10 

12. Центар за социјални рад ''др Михајло 

Ступар'' Књажевац ................................. 2 

13. Туристичка организација општине 

Књажевац ................................................. 4 

14. Регионални центар за стручно 

усавршавање Књажевац ........................ 1 

15. Друга месна заједница …........................ 1 

                                                                                                                         
УКУПНО: 402 
 

Члан 3. 
 

          Организациони облици из члана 2. ове 
Одлуке код којих постоји обавеза рационализације 
су они организациони облици код којих је број 
запослених на неодређено време већи од броја 
утврђеног чланом 2. ове Одлуке. 
 
          Организациони облик који има већи број 
запослених на неодређено време од броја 
утврђеног у члану 2. ове Одлуке, дужан је да 
спроведе рационализацију најмање до утврђеног 
броја запослених, закључно са 31. јануаром 2016. 
године, а у складу са Законом о начину 
одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015), 
законом којим се уређује радно-правни статус 
запослених као и другим одговарајућим 
прописима. 
 
           Организациони облици у систему локалне 
самоуправе општине Књажевац из члана 2. ове 
Одлуке дужни су да у року од три дана од дана 
доношења ове Одлуке донесу акт о унутрашњем 
уређењу (организацији) и систематизацији радних 
места и да исти, без одлагања, доставе на 
сагласност надлежном органу општине Књажевац. 
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Члан 4. 
 

           Организациони облици у систему локалне 
самоуправе општине Књажевац, приликом израде 
акта о унутрашњем уређењу (организацији) и 
систематизацији радних места дужна су да се у 
периоду спровођења рационализације 
придржавају одредаба Закона о начину 
одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору у погледу начела и начина 
одређивања броја запослених и да пре доношења 
акта спроведу анкету међу запосленима који раде 
на пословима на којима постоји потреба смањења 
броја извршилаца, о њиховим намерама и 
спремности за споразумни престанак радног 
односа уз исплату новчане накнаде.  
 
          Организациони облик који на основу ове 
Одлуке има утврђену потребу за 
рационализацијом, дужан је након доношења новог 
акта о унутрашњем уређењу (организацији) и 
систематизацији радних места и престанка радног 
односа запослених са којима је закључен споразум 
о престанку радног односа, утврди број запослених 
за чијим радом престаје потреба у складу са новом 
организацијом рада, најмање до броја утврђеног у 
члану 2. ове Одлуке. 
 
         Запослени из става 2. овог члана који је 
утврђен као вишак запослених, односно који је 
нераспоређен, има право на исплату отпремнине 
због престанка потребе за његовим радом у 
висини која се одређује у складу са законом којим 
се уређује његов радно-правни статус. 
 

Члан 5. 
 

            У оквиру максималног броја запослених 
утврђеним у члану 2. ове Одлуке, сваки 
организациони облик може имати највише онолики 
број запослених на неодређено време за који има 
обезбеђену масу средстава за плате, односно 
зараде. 
 

Члан 6. 
 

            На све што није уређено овом Одлуком 
сходно ће се примењивати одредбе Закона о 
начину одређивања максималног броја запослених 
у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015) и 
других прописа. 
 

Члан 7. 
 

           Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Књажевац''. 
 
 

Број: 022 - 5/2016-01                                                                                 

18.01.2016. године                                                                                    

К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 
8 

На основу члана 59. став 1. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, број 129/07 
и 83/14 - др. закон) и члана 68. став 1. Статута 
општине Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац”, 
број 4/09 и 10/15), Скупштина општине Књажевац, 
на седници одржаној 18.01.2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о Општинској 

управи Књажевац 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком врше се измене и допуне 
Одлуке о Општинској управи Књажевац (“Сл. лист 
општине Књажевац”, број 16/2013, 20/2013, 2/2015 
и 5/2015 ). 
 

Члан 2. 

 
 У члану 7. Одлуке иза тачке 5. додаје се 
нова тачка 6. која гласи: 
“6. Општинска управа води евиденцију 
непокретности у својини општине Књажевац које 
користи и јединствену евиденцију непокретности у 
својини општине, на основу података јавног 
предузећа, друштва капитала, зависног друштва 
капитала, установа или другог правног лица чији је 
оснивач; 
 У истом члану досадашње тачке 6. и 7. 
постају тачке 7 и 8. 
 

Члан 3. 
 

 Члан 10. Одлуке се брише. 
 

Члан 4. 
 

 У члану 16. Одлуке иза става 2 додаје се 
нови став 3 који гласи: 
“Припрема нацрте аката које усваја надлежни 
орган из области цивилне заштите на територији 
Општине у складу са јединственим системом 
заштите и спасавања, прати и усклађује своје 
планове и програме заштите и спасавања са 
планским документима Републике Србије, 
припрема нацрте докумената Процене 
угрожености и Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама за територију општине, 
обавља стручне, оперативне, планске и 
организационе послове заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама за територију општине и 
обавља и друге послове у складу са Законом.” 
 
 Досадашњи ставови 3-17 постају ставови 
4-18. 
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Члан 5. 

 
 У члану 18. Одлуке у ставу 2 иза речи 
“заједница” знак интерпункције “тачка зарез” 
замењује се тачком. 
 У истом члану Одлуке иза става 6 додаје 
се нови став 7 који гласи: 
 “Планира и утврђује изворе финансирања 
за развој, изградњу и извршавање задатака 
заштите и спасавања и развој цивилне заштите и 
спровођења мера и задатака цивилне заштите на 
територији општине.” 
 
 Досадашњи ставови 7 и 8 постају ставови 
8 и 9. 
 

Члан 6. 

 
 У члану 19. Одлуке у ставу 2 иза речи: “ 
пословања” додаје се зарез и речи: 
”и посебних програма субвенција”. 
 У истом члану иза става 5 додаје се нови 
став 6 који гласи: 
“Врши послове интерне финансијске контроле који 
обухватају контролу и оверу захтева за пренос 
средстава индиректних корисника буџета општине 
Књажевац, установа социјалне и здравствене 
заштите чији је оснивач општина Књажевац, 
васпитно-образовних установа на територији 
општине Књажевац и других правних субјеката у 
којима јавна средства чине више од 50% прихода.” 
 Досадашњи ставови 6 - 9 постају ставови 
7 - 10. 
 

Члан 7. 

 
 У члану 21. ставу 1 Одлуке иза речи: 
“саобраћаја” додају се речи: “и јавних путева”. 
 

Члан 8. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном листу општине 
Књажевац”. 
 
Број: 020 - 1/2016-01                                                                                  
18.01.2016. године                                                                                     
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 
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На основу члана 7. и 7а Одлуке о начину 
финансирања пројеката удружења из буџета 
општине Књажевац («Сл. лист општине 
Књажевац», број 12/2010, 6/2011) , Одлуке о 
буџету општине Књажевац за 2016. годину („Сл. 
лист општине Књажевац, број 18/2015) и члана 48. 
Статута општине Књажевац («Сл. лист општине 
Књажевац», број 4/2009и 10/2015), Председник 
општине Књажевац расписује 
 

ЈАВНИ КОНКУРС  
 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА   
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2016. 

ГОДИНУ 

Укупан износ средстава намењен за 

финансирање пројеката удружења путем јавног 

конкурса, из буџета општине Књажевац за 2016. 

годину, износи 15.000.000.00 динара. 

 

Средства намењена удружењима 
додељују се за реализацију пројекта који се односе 
на приоритете, односно активности утврђене 
Стратегијом одрживог развоја општине Књажевац 
за период 2010-2020. године: 

 
Приоритет 2.1: Успостављање и јачање модела 
институционалне подршке малим и средњим 
предузећима и предузећима кроз едукацију и 
остале програме и активности, 
Приоритет 2.2: Унапређење постојећих и стварање 
услова за развој нових видова туристичке понуде, 
Приоритет 3.2: Социјална инклузија рањивих 
група, 
Приоритет 3.3.Унапређење очувања , заштите и 
промоције културно – историјског наслеђа, 
Приоритет 3.4: Јачање постојећих и ширење 
капацитета васпитно – образовних активности кроз 
организовање волонтерског сервиса. 

 

Право учешћа имају удружења  која су 

регистрована на територији општине Књажевац и 

делују на подручју општине као општинске, 

међуопштинске или републичке организације, не  

краће од шест месеци. 

Општина Књажевац неће финансирати: 

1. Појединце за учешће на конференцијама, 

путовањима, финансирање студија и за 

сличне активности), 

2. Иницијативе које доносе профит 

удружењима  

3. Политичке и страначке организације, 

верске организације, групе и секте и 

њихове активности 

4. Владине организације или институције, 

укључујући школе, месне заједнице и др. 

5. Организације чији је оснивач општина 

Књажевац 

6. Активности које заговарају нетолерантност 

и насиље, 

7. Активности које се односе на проповедање 

или заговарање одређене религије 

8. Пројекте удружења која се финансирају 
Одлуком о буџету општине Књажевац за 
2016. годину, са наменске позиције за то 
удружење 

9. Спортска удружења, регистрована по 
Закону о спорту. 
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До 30% укупно опредељених средстава за 

ове намене могу се користити за финансирање 
пројеката који не припадају ниједном од претходно 
наведених приоритета, уколико Комисија оцени да 
су од изузетног значаја за локалну заједницу. 

Удружење може учествовати са више 

пројеката, а средства из буџета општине 

Књажевац додељују се за финансирање само 

једног пројекта од јавног интереса, осим у 

случајевима када удружење конкурише проејтима 

за које је обезбедило финансирање од стране 

донатора, када удружењу може бити одобрено 

више од једног пројекта.  

У случају када је удружење обезбедило 

финансирање пројекта од стране донатора, 

обавезно приложити копију уговора о донацији, 

потписану и оверену. Непотписани и неоверени 

уговори неће се узети у разматрање.  

Пројекат се мора реализовати на 

територији општине Књажевац.  

Удружење је дужно да обезбеди сопствено 

учешће у новцу у висини од најмање 10 % 

вредности пројекта. 

Пројекат мора бити реализован до истека 

буџетске године, односно до 15.12.2016. године. 

Учесник конкурса је дужан да уз пријаву 

достави: 

- Попуњен пријавни образац 

- Попуњен образац описа пројекта 

- Попуњен образац буџета пројекта 

- Биографије координатора пројекта и 

кључних стручњака 

- фотокопију решења о упису 

Удружења у регистар  

- Фотокопију оснивачког акта (Статута) 

- Фотокопију финансијског извештаја 

достављеног надлежним државним 

органима за претходну годину. 

- Писану изјаву о обезбеђивању 

сопственог финансирања или 

суфинансирања, односно уговор о 

финансирању пројекта закључен са 

донатором. 

Пријаве се подносе Комисији за 

спровођење јавног конкурса за финансирање 

пројеката удружења грађана. Пријаве се 

достављају поштом у затвореној коверти са 

назнаком “За конкурс за финансирање 

организација - не отварати до истека конкурса” на 

адресу Милоша Обилића 1, Књажевац или 

предајом у услужно – информационом центру 

општине Књажевац. Пријава се доставља у 

штампаном облику у три примерка и на CD-у.  

Рок за подношење пријава је 15 дана 

након објављивања јавног конкурса, односно 

најкасније до 28.01.2016.. године у 15.00 часова. 

Непотпуне пријаве неће бити разматране. 

Неблаговремене пријаве неће бити разматране и 

исте ће неотворене бити враћене подносиоцу. 

Пријаве писане руком неће бити разматране.  

Заинтересоване организације могу 

преузети конкурсну документацију са званичне 

интернет презентације општине www.knjazevac.rs. 

Критеријуми за оцењивање предлога 

пројеката су: 

 

1 Усклађеност пројекта са свим 

захтевима конкурса                                         

0-25 

бодова 

2 Остварени резултати рада 

удружења из претходних година и  

материјална и кадровска 

опремљеност                                 

0-15 

бодова 

3 Стручност координатора и кључних 

стручњака укључених у пројекат 

0-10 

бодова 

4 Одрживост пројекта 0-25 

бодова 

5 Планирана сарадња са локалном 

заједницом током реализације 

пројекта 

0-15 

бодова 

6 Обезбеђено сопствено новчано 

учешће 

0-5 бодова 

7. Обезбеђено суфинансирање 

пројекта из друих извора 

(донација) 

0-15 

бодова 

 

Максималан број бодова је 100. 

Финансијер задржава право да изврши 

корекцију буџета пројекта. Одлука о избору 

пројеката удружења  који се финансирају из буџета 

општине Књажевац биће донета у року од 15 дана 

од дана закључења конкурса. 

Одлука о избору пројеката удружења 

биће објављена на огласној табли општине 

Књажевац, на интернет телевизији 

www.knjazevacinfo.com и на званичној интернет 

презентацији општине www.knjazevac.rs . 

Контакт особа: Марија Јеленковић,  

контакт телефони: 019 731 601 и 731 623. 
 
Број: 401-2/2016-02 
Књажевац,12.01.2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Mр Милан Ђокић 

http://www.knjazevac.rs/
http://www.knjazevacinfo.com/
http://www.knjazevac.rs/
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              На основу члана 4. Одлуке о оснивању 
интерне ревизије општине Књажевац (''Сл. лист 
општине Књажевац'', број 19/2015) и члана 48. 
Статута општине Књажевац (''Сл. лист општине 
Књажевац'', бр. 4/2009 и 10/2015), председник 
Општине Књажевац доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

       ОДРЕЂУЈЕ СЕ дипл. економиста Драгица 

Ивановић Јоцић, запослена у Туристичкој 
организацији општине Књажевац, за Интерног 
ревизора општине Књажевац. 
 

II 
 

       Интерни ревизор је одговоран за активности 
интерне ревизије укључујући и: 

- припрему и подношење на одобрење 
председнику нацрт Повеље интерне ревизије, 
стратешки и годишњи план интерне ревизије, 
најкасније у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу овог Решења, 

- организовање, координацију и расподелу 
радних задатака,  

- одобрава план обављања појединачних 
ревизија, 

- надгледање спровођења годишњег 
плана интерне ревизије и примену методологије 
интерне ревизије у јавном сектору, 

- припрему и подношење на одобрење 
председнику општине плана за професионалну 
обуку и професионални развој интерног ревизора, 

- процену система за финансијско 
управљање и контролних система. 

 
       Интерни ревизор директно је одговоран 
председнику Општине. 
 

III 
 

 Интерни ревизор дужан је да достави 
извештај о свом раду председнику општине 
Књажевац најмање једном годишње. 
 Интерни ревизор, поред годишњег 
извештаја, доставља и: 

- извештај о резултатима сваке 
појединачне ревизије и свим важним налазима, 
датим препорукама и предузетим радњама за 
побољшање пословања субјекта ревизије,  

- периодичне извештаје о напретку у 
спровођењу годишњих планова интерне ревизије, 

- извештаје о свим случајевима у којима је 
интерни ревизор наишао на ограничења. 

 
IV 
 

        Лице одређено у глави I овог Решења дужно 
је да похађа обуку за стручно усавршавање, 
обавља послове интерног ревизора и положи 

стручни испит за овлашћеног интерног ревизора у 
јавном сектору, у складу са чланом 21. и 33. 
Правилника о заједничким критеријумима за 
организовање и стандардима и методолошким 
упутствима за поступање и извештавање интерне 
ревизије у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', бр. 
99/2011 и 106/2013). 
 

V 
 

        Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

VI 
 

         Решење доставити одређеном лицу и архиви 
општине Књажевац и објавити у ''Службеном листу 
општине Књажевац''. 
 
Број: 400-3/2016-02 
Дана: 12.01.2016. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Mр Милан Ђокић 
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По извршеном сравњењу са изворним 
текстом, утврђено је да се у Решењу о давању 
сагласности на Програм рада Центра за социјални 
рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2016. 
годину, за део који се финансира из буџета 
општине Књажевац, поткрала грешка, па се даје  

 
ИСПРАВКА 

РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„ДР МИХАЈЛО СТУПАР“ У КЊАЖЕВЦУ, ЗА ДЕО 
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

КЊАЖЕВАЦ 

 
У члану 1. уместо речи „за 2015. годину“, 

треба да стоји „ за 2016. годину“, тако да гласи: 
„Програм рада Центра за социјални рад „др 
Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2016. годину“.   

 
Исправку Решења објавити у „Службеном 

листу општине Књажевац“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
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